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1. Innledning 

Vi viser til fakultetets notat 21.08.2012 og oversender med dette ledelsesvurderingen fra Institutt 

for klinisk medisin (Klinmed), pr. 2. tertial 2012. 

 

 

2. Vurdering av status 

 

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/ gjennomført aktivitet 

 

I vurderingen av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet ber UiO om at vesentlighet 

og internasjonalisering vektlegges spesielt. Fakultetet har ikke spesifisert nærmere hva de spesielt 

vil at instituttene skal kommentere på. 

På Klinmed har vi ennå ikke et godt utviklet system for gjennomgående årsplaner som rapportering 

av resultater og gjennomført aktivitet kan knyttes opp til. I fakultetets årsplan er 

internasjonaliseringstiltakene i stor grad ansvarsplassert på fakultetsnivå.  Når det gjelder 

publisering, har kvaliteten av denne over tid vært tema for instituttleders samtaler med 

klinikkledelsene, og vi har grunn til å tro at oppmerksomheten mot dette vil være skjerpet 

fremover.  

På instituttnivå er oppmerksomheten fortsatt i stor grad bundet opp i å få organisasjonen til å bli 

mest mulig operativ. Det jobbes intenst med å bygge en robust personalseksjon, og det planlegges 

et felles lederutviklingsopplegg for administrative koordinatorer på klinikknivå og for 

seksjonsledere på instituttnivå.   

 

Utvikling av et opplegg for bemanningsplaner som verktøy for langsiktig planlegging av 

vitenskapelig bemanning fortsetter. Arbeidet med etablering av forskningsgrupper i klinikkene er 

godt i gang, men det gjenstår fortsatt noe arbeid i enkelte klinikker.  

 

Når det gjelder arealer for UiO-virksomhet i sykehusene (spesielt OUS), ser vi at det kan være 

behov for å gå opp ansvarslinjene mellom fakultet, institutt og klinikk og etablere kanaler for 

kommunikasjon mellom disse. 
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b. Status for den økonomiske situasjonen 

 

Instituttets basisvirksomhet har i sitt budsjett for 2012 et anslag som angir et positivt resultat på  

2,3 mill., inkludert inngående balanse (overført resultat fra 2011) på 1,9 mill. Prognosen for 2012 er 

et positivt resultat på 5,2 mill. Økningen kan tilskrives økte tildelinger som ikke forventes benyttet 

inneværende år. 

 

Bundne midler er kalkulert til 9,2 mill. Resultatprognosen inklusiv bundne midler gir et 

akkumulert underskudd på 4 mill. 

 

Historisk har forbruket av driftskostnader vært lavere i starten av året enn mot slutten av året, slik 

har det så langt også vært i år. Forbruket av driftsmidler ligger foreløpig under budsjett, med et 

forbruk på 17,3 mill. mot et budsjettert forbruk på 18,6 mill. Det er fordelt stimuleringsmidler, 

driftsmidler til stipendiater samt post doktorer og frie midler til klinikkene. Forbruket er så langt 

mindre enn budsjettert. Forbruket på drift er likevel høyere enn på samme tid i fjor, da forbruket 

var på 14,2 mill.  

 

Lønnskostnadene hittil i år har beløpet seg til 125,9 mill. mot 122,2 mill. i budsjettet, mens på 

fastlønn ligger vi 1,7 mill. over budsjett som hittil i år er på 87,3 mill. Årsaken til overforbruket er i 

hovedsak at det i lønnsbudsjettet er lagt til grunn ca. 1 mnd opphold mellom fratredelser og 

tiltredelser vedr stipendiater, mens det er innvilget forlengelser hvor dette oppholdet har falt bort. I 

tillegg kommer lønnsøkning i forbindelse med 2.3.4 forhandlinger. 

 

Resultatet per 31.08 er positivt med 16,7 mill., som hovedsakelig skyldes høyere tildeling av midler 

enn det som er budsjettert hittil i år. Instituttet har bokført 13,5 mill. mer fra KD enn det som var 

budsjettert hittil i år, av dette skyldes 3,5 mill. periodiseringer og 10 mill. ekstra tildelinger utover 

den budsjetterte bevilgningen. I tillegg er det overført ca 5,2 mill. fra prosjekter til basis i 

forbindelse med prosjektavslutninger. 

Den eksternfinansierte virksomheten utgjør ca. 43,5 % av instituttets samlede økonomi mot  

ca. 45 % ved forrige årsskiftet, (basert på sum kostnader) som viser at forholdet mellom 

basisvirksomhet og eksternfinansiert virksomhet er rimelig stabilt.  

Eksternfinansiert virksomhet består av 247 løpende prosjekter. Antallet prosjekter har holdt seg 

stabilt så langt i 2012 med en svak økning. 

 

Utviklingen i antall prosjekter i 2012 viser at trenden fra 2010 og begynnelsen av 2011 med 

nedgang i antall eksterne prosjekter har endret seg. Instituttet vil i 2012 fortsette å ha fokus på å 

øke antallet prosjekter jfr. måltall fra fakultetet.  

 

Vår servicegrad og tilstedeværelse med tilbud om bistand til de miljøer som søker om 

eksternfinansierte midler, antas å være ett av flere suksesskriterier innenfor dette arbeidet i 
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fremtiden. Våre rutiner er i ferd med å stabilisere seg, og vi mottar positive tilbakemeldinger på 

prosjekthåndtering fra miljøene.  

Lønnskostnadenes andel av de totale kostnadene utgjør hele 88 %, noe som begrenser 

handlingsrommet og krever adekvat langsiktig planlegging. 

Prognosen for langtidsbudsjettet for perioden 2012 – 2016 viser følgende utvikling med 

utgangspunkt i årsresultatet 2011: 

 

 

(alle tall i hele million, negative tall = overskudd) 

Prognose pr 310812 2012 2013 2014 2015 2016

Årsresultat -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Overført fra tidligere år -1,9 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2

Akumulert resultat -5,2 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2

Bundne midler 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Akk res inkl bundne midler 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0  

 

Som det fremgår av tabellen vil det være et positivt akkumulert resultat hvert år i perioden, men 

det er ikke tatt hensyn til konsekvenser den nye avtalen med OUS om driftsmidler til kombinerte 

stillinger vil medføre for instituttet. 

 

Målet er at instituttet skal ha et resultat som tilsvarer bundne midler. Det er likevel viktig for 

instituttet at de budsjetterte midlene blir brukt opp, et overskudd utover bundne midler vil være 

dårlig bruk av midler med tanke på den undervisning og forskning som skjer på instituttet.  

 

Avtalen med OUS vil imidlertid få store konsekvenser for budsjettet de neste årene. Med de 

rammer som instituttet har i dag, vil en innføring av driftsmidler til alle toppstillingene på basis på 

kr 100.000 medføre en kostnad på 20 mill. Innføringen av ordningen vil medføre store 

omfordelinger av ressurser innfor instituttets nåværende rammer. 

 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

 

Vi anser at den vesentligste usikkerhetsfaktor for gjennomføring av løpende drift og planlagte tiltak 

ved Klinmed er knyttet til de økonomiske konsekvenser av den avtale om kombinerte stillinger som 

er inngått mellom UiO og OUS.  

 

Avtalen forplikter Klinmed til å innføre en ordning som yter kr 100.000 i driftsmidler for hver 
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stilling. Ordningen skal være innført senest fem år fra mars 2012.  

Dette vil etter Klinmeds foreløpige beregninger føre til en årlig kostnad på ca. 20 mill. kroner.  

 

Instituttet har laget flere simuleringsmodeller for å synliggjøre konsekvensene denne ordningen vil 

få på instituttets økonomi gitt dagens tildelingsrammer. Det er ikke fattet beslutning om hvordan 

disse ca. 20 mill. skal dekkes opp, men det kommer klart frem at konsekvensene vil være store.  

 

Klinmeds personalseksjon er også et betydelig risikomoment. Slitasje og omfattende sykefravær 

hos de ansatte i seksjonen bidrar til at saker hoper seg opp. Den hjelp og service som klinikkene og 

miljøene forventer kan ikke tilbys. Dette medfører omfattende forsinkelser og betydelige ulemper. 

Det arbeides kontinuerlig med kortsiktige tiltak og langsiktig plan for å rette på situasjonen. Det er 

forventet at dette medfører en del ekstra kostnader knyttet til ansettelser av ekstra personell.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Ivar Prydz Gladhaug       Hans Mossin 

Instituttleder        Administrasjonssjef 

 

 


